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EREDMÉNYEK

Házi segítségnyújtás:

• Jogosultságvizsgálat/szükségletfelmérés

• Differenciált finanszírozás megteremtése

• Szolgáltatási elemek tevékenységekre bontása

• Dokumentációs rendszer egyszerűsítése

Nappali Ellátások

• Differenciált finanszírozás (demens ellátás)

• Szolgáltatási elemek bevezetése

• Dokumentációs rendszer egyszerűsítése

Bentlakást nyújtó ellátások

• Differenciált finanszírozás (demens ellátás)

• Jogosultságvizsgálat

• Szakápolási Központ

• Egészségügyi munkakörben egészségügyi bér



ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

• Szolgáltatási elemek megjelenítése az ellátásban

• Szociális diagnózis megjelenése az ellátásokban

• Szükséglet – szolgáltatás harmóniája

• Munkakör – végzettség harmónizációja



BENTLAKÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS 

FEJLESZTÉSE

• Vörös Kód

• Szakápolási Központ

• Munkakör – végzettség harmónizációja

• Átmeneti intézmény helyett tartós és átmenti szolgáltatásnyújtás



SZAKÁPOLÁSI KÖZPONT

Szakápolási központ = szakápolást is nyújtó idősek otthona

Szakápolási központban ellátható:

• aki idősotthoni ellátásra gondozási szükséglettel rendelkezik és

• aki betegségéből adódóan szakápolást igényel, de akut fekvőbeteg-

gyógyintézeti ellátásra és állandó orvosi felügyeletre nem szorul, és

• akit a kezelőorvosa vagy – intézményi jogviszony fennállása esetén – a

szociális intézmény orvosa szakápolási központba beutalt.



SZAKÁPOLÁSI KÖZPONT 

• 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet új 7. sz. melléklete: A szakápolási központ tárgyi

feltételei és szakápolási tevékenységei;

• 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti dokumentációs kötelezettség, és

gondozási tervet nem kell készíteni;

• Személyi feltétel: 100 főre vetítve 15 fő szakápoló és 1 fő vezető szakápoló, a

szakápolási tevékenységet végzők közül valamennyinek szakképzettnek kell

lennie;

• 9/1999.(XI.24.) SzCSM r. új 3. sz. melléklete: Szakápolási szükséglet

meghatározása;

• A bejegyzési eljárás során az egészségügyi feltételeknek való megfelelést a

kormányhivatal szakkérdésként vizsgálja.



„VÖRÖS KÓD” BEVEZETÉSE 

 Speciális figyelmeztetés. http://www.kormany.hu, http://szocialisportal.hu

• A bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó-, a bejegyzett szolgáltatás

típusától, az üres férőhelyszámtól, az ellátási területtől függetlenül kötelesek

fogadni a hajléktalan személyeket, akik ellátását krízis idejéán a speciális

szolgáltatók már nem tudják fogadni.

• Kizárólag a regionális diszpécserszolgálaton keresztül.

• A kötelezettség ideiglenes, a vörös kód kiadásától a visszavonásáig tart.

• Intézményi jogviszony nem jön létre.

http://www.kormany.hu/
http://szocialisportal.hu/


1/2000.(I.7.) SZCSM RENDELET 3. 

MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Célja:

- 2. mellékletben 2018. 01. 01-től szereplő új munkakörökhöz igazítani a

képesítési előírásokat,

- a 2011. évet követően indult szakirányú továbbképzések, valamint OKJ-s

képesítések feltüntetése



FEJLESZTÉSEK, STRATÉGIAI CÉLOK

• Hatékonyabb szolgáltatásnyújtás

• Egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatás

• Hatékonyabb, differenciált finanszírozás

• Tanácsadás, mint szolgáltatási elem 

• Módszertani irányelvek demens ellátás tekintetében

• Idősügyi műhely

• Indikátorképzés

• Kompetencia leírások ajánlásként való megjelenítése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

eva.body@emmi.gov.hu


